
BAB IV 

HASIL DAN EVALUASI 

4.1 Hasil kegiatan 

Pada kegiatan PKPM ini  saya mencoba melakukan pembuatan varian produk tahu yaitu “Tahu 

walik” yang bertujuan untuk menarik minat konsumen dan mengembangkan umkm tahu di 

gunung sulah, tahu walik mempunyai niali gizi yang tinggi serta dapat dijadikan sebagai 

cemilan maupun lauk pauk, produk yang  saya buat memiliki dua varian rasan yaitu rasa ayam 

dan rasa sosis dari kegiatan pembuatan varian produk tahu walik ini semoga dapat 

mengembangkan dan memajukan umkm tahu di gunung sulah.   

tercipta UMKM yang membuat banyak masyarakat dari golongan menengah ke bawah untuk 

bisa berfikir secara kreatif dalam membangun usaha tanpa harus memegang modal besar 

terlebih dahulu, salah satunya dengan memanfaatkan UMKM yang berada di desa gunung 

sulah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Dokumentasi 

 

4.2.1 Survey lokasi 

Melakukan suvey lokasi PKPM ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tahu  

.  

Gambar 2. survey lokasi 

 

Pada tanggal 20 juli 2020 saya melakukan survei lokasi umkm tahu bapak dalyono yang 

beralamat di jalan sasonoloyo gang umbul pengging rt 08 kelurahan gunung sulah kecamatan 

wayhalim kota bandar lampung, gambar di atas adalah tungku pembuatan tahu dan 

penggorengan tahu 

 

 

 

 

 

4.2.2 Pemberian surat izin dan surat tugas 

Pada kegiatan ini saya memberikan surat izin dan surat tugas kepada bapak dalyono 

 



 

Gambar 3. pemberian surat izin dan surat tugas pkpm 

 

Kegiatan pemberian surat izin dan surat tugas pkpm bertempat di rumah bapak dalyono pada 

hari selasa 21 juli 2020, kegiatan ini berjutuan untuk meminta izin dan memberikan surat tugas 

pkpm 

 

 

 

 

 

4.2.3 sosialisasi COVID-19 

Mensosialisasikan tentang pencegahan dan penularan virus corona 

 



 

Gambar 4. sosialisasi COVID-19 

 

Memberikan sosialisasi tentang bahaya dan cara pencegahan covid-19 karna Kurangnya 

penegetahuan tentang bahaya virus corona, disini saya menjelaskan tentang bahaya dan cara 

pencegahan covid-19 agar warga sekitar umkm tidak terpapar virus tersebut.  

 

 

 

 

 

4.2.4 Menampilkan UMKM di google maps 

Pada kegiatan ini saya menampilkan tempat atau lokasi UMKM di google maps 

 



 

Gambar 5. lokasi UMKM di google maps 

 

Disini saya membantu bapak dalyono untuk menampilkan umkmnya di google maps dengan 

cara menambahkan nama tempat, memberikan kategori, menentukan lokasi umkm dan 

memberi nomor telpon bapak dalyono 

 

 

4.2.5 Desain produk 

Mengenalkan dan mengajarkan tentang pembuatan desain poduk 



 

Gambar 6. desain produk 

 

Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk 

pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas, pada dasarnya generasi dan pengembangan 

ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Dalam 

pendekatan sistematis, desainer produk konsep dan mengevaluasi ide-ide, dan mengubahnya 

menjadi penemuan yang nyata dari produk. Peran produk desainer adalah untuk 

menggabungkan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk 

baru yang dapat digunakan orang lain. 

 

 

 

4.2.6 Varian produk 

Membuat varian produk dari tahu yaitu membuat tahu walik 



Gambar 7. 

tahu walik 

Cara Membuat Tahu Walik: 

1) Cuci terlebih dahulu semua bahan-bahannya dari tahu, bumbu-bumbunya dan 

untuk isiannya sampai bersih. 

2) Setiap tahu kemudian dipotong menjadi dua bagian 

3) Kemudian ambil isi tahu yang semula ada, kemudian balik kulit tahu. 

4) Selanjutnya semua bahan isi tahu campurkan sembari diaduk merata hingga 

adonan sedikit encer. 

5) Setelah itu campurkan juga semua bahan isian tahu seperti, ayam, sosis, cabai, 

wortel, kol, taoge, merica, gula pasir dan garam, aduk sampai merata. 

6) Setelah semuanya tercampur masukkan isian kedalam tahu.  

4.2.7 Membagikan face shield 



Melakukan pogram darmajaya berbagi dengan membagikan face shield kepada masyarakat di 

sekitar UMKM

 

Gambar 8. membagikan face shield 

Pada kegiatan akhir pkpm ini saya membagikan face shield yang berfungsi untuk melindungi 

wajah dan sebagai tanda terima kasih saya karna sudah diterima dengan baik di umkm ini. 

Semoga face shield yang saya berikan berguna untuk masyarakat 

 

 

 

 


